Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1.§
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 6./A§-al egészül ki:
„6/A. § Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték használat szabályozása
(1) E rendelet fogalom meghatározásai alatt a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló
173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet fogalom meghatározásait kell érteni.
(2) Kiskunhalas Város közigazgatási területén az e §-ban foglalt kivételekkel a polgári célú
pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben engedélyezett
időtartamban és módon az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata megengedett.
(3) Telepszerű többszintes épületek 40 méteres körzetben tilos a 2.-3. pirotechnikai osztályba tartozó
tűzijáték használata az év bármely szakában.
(4) A településen található telepszerű többszintes épületeket jelen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.”
2.§
Az R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2018. április 26.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2018. április 27.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

1. melléklet
“1. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Telepszerű többszintes épületek:
1) Kuruc vitézek tere lakótelep
2) Kossuth u. – Vasút u. – Széchenyi u. – Állomás u. által határolt terület
3) Schönfeld udvar
4) Sárkány u. – Avar u. – Kárpát u. – Bercsényi u. – Kossuth u. – Gimnázium u. által
határolt terület
5) Kossuth u. 15. – 19.
6) Köztársaság u. – Kossuth u. – Jósika u. – Bethelen G. tér – Városháza u. által határolt
terület
7) Esze Tamás lakótelep
8) Mártírok útja-Karacs Teréz u.-Gárdonyi u.-Dong-ér menti út által határolt terület”

